
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลแสลงพนัธ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/๒๕62  ครั้งที่ 2/๒๕62   

เมื่อวันที่  ๑4  เดือน กุมภาพันธ์   ๒๕62 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑/๒๕๖๒  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่  ๑๔  เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ 

ผู้มาประชุม 
ล าดบัที่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

 

นายสอน    สาแก้ว 

นายพุฒ   จันดา 

นายประวัติ     กงทอง 

นายวิลาศ  สุโขรัมย์       

นายสุพจน์  ลาหัวโทน 

นายประเดิม  สามพิมพ์ 

นายประสงค์  เครือเนียม 

นายเจษฎา   เติมกล้า 

นายด ารงค์  ใจตรงสัตย์ 

นายเลิน  สมเจตนา 

นายพล    งามเด่น 

นางสมศรี   เนตรแก้ว 

นายพิชิต   คงอุตส่าห์ 

นายพุน   สถิตสุข 

นายประทีป   สมานสุข 

นางจิรนันท์   ตอนรัมย์ 

นายถนอม   ก้อนทอง 

นายวรรณชัย  เพชรแก้ว 

 

ประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ 

เลขานุการสภาฯ 

 

สอน    สาแก้ว 

พุฒ   จันดา 

ประวัติ     กงทอง 

วิลาศ  สุโขรัมย์       

สุพจน์  ลาหัวโทน 

ประเดิม  สามพิมพ์ 

ประสงค์  เครือเนียม 

เจษฎา   เติมกล้า 

ด ารงค์  ใจตรงสัตย์ 

เลิน  สมเจตนา 

พล   งามเด่น 

สมศรี   เนตรแก้ว 

พิชิต   คงอุตส่าห์ 

พุน   สถิตสุข 

ประทีป   สมานสุข 

จิรนันท์   ตอนรัมย์ 

ถนอม   ก้อนทอง 

วรรณชัย  เพชรแก้ว 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดบัที่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

 

นายประณีย์    เสาะสิทธิ์ 

นายบวรศักดิ์  มานุจ า 

นายณัฐพัฒน์     รอดทอง 

............................................  

............................................ 

............................................. 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................. 

............................................ 

 

 

นายก อบต.แสลงพันธ์ 

รองนายก อบต.แสลงพันธ์ 

รองนายก อบต.แสลงพันธ์ 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

…………………………………………….. 

 

ประณีย์    เสาะสิทธิ์ 

บวรศักดิ์  มานุจ า 

ณัฐพัฒน์   รอดทอง 

………………………………………

……………………………….…… 

…………………………………… 

…………………………………… 

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

………………………………….. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

………………………………….. 

…………………………………… 

…………………………………… 

……………………………………. 

 

 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………… 

 

 

 

 

 

 



-1- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ ตอนนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 

14 เดือนกุมภาพันธ์  2562  วันนี้สมาชิกเข้าร่วมประชุมครบ  17 ท่าน ทางคณะ
ผู้บริหารก็ครบ และมีผู้เข้าร่วมฟังการประชุม 1 ท่าน ก็คือท่านผู้ช่วยหมู่ 6 ตอนนี้ที่
ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี – 

ประธานสภาฯ วันนี้ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 2/2562 วนัพฤหัสบดีที่ 14 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ตามระเบียบวาระการประชุมวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ ในวันนี้ ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสภาตําบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 

ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์  2562 ให้ทางท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ ผิดพลาดตรงไหนจะแก้ไข
หรือไม่ เชิญสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา เชิญท่านถนอม ก้อนทอง เชิญครับ 

นายถนอม ก้อนทอง ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายถนอม  ก้อนทอง สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ท่านประธานครับ ก่อนที่
เราจะขอมติรับรองระเบียบวาระการประชุม สมัยที่แล้ว กระผมก็มีข้อแก้ไข ขอชี้แจง
ประเด็นทีผ่มอภิปรายไว้ สมัยประชุมสภาสมัยที่แล้ว ท่านประธานครับเปิดดูที่หน้า 
9 บรรทัดที่ 10 ตามที่ผมอภิปรายไว้ว่าสับท์สองนะครับ สถานีไฟฟ้าสับท์สองท่าน
เลขาพิมพ์ เป็นซับสองเป็นการที่ไม่เข้าใจกัน สิ่งที่ถูกต้องแล้วผมได้สอบถามผู้รู้คําว่า
สับท์ตรงนี้ สอเสือไม้หันอากาศบอใบไม้ทอทะหารการันต์ความหมายคือฝ่ายผลิตจ่าย
กระแสไฟฟ้า คือให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกันให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ขอ
แก้ไขตรงนี้ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญเลขา เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ ต้องขออภัยนะครับรายงานการประชุมผมถอดมาจากฟังเทป บันทึกรายงานการ

ประชุมอาจจะฟังผิดพลาด ต้องขออภัยคงไม่ต้องขออนุมัติแก้นะครับ ผมจะ
ดําเนินการแก้ไขให้นะครับ ผมอาจจะตีความหมายไปอีกอย่างนึง พอดีฟังจากเทป 
บันทึก ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ทางท่านเลขาก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าผิดพลาดตัวหนังสือนิดหน่อย สมาชิกท่านใดมีอะไร
อีกไหมครับ ถ้าไม่มี ตามระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 4  เดือนกุมภาพันธ์ 2562 สมาชิกท่านใด รับรองขอให้ท่านยกมือครับ 
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มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมติเป็นเอกฉันท์ (17 เสียง) 
 ไม่รับรอง ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือรับรองครับ 17 เสียงนะครับ ถือว่ารับรองครับ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 3.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณาข้อที่ 3.1 เรื่องการอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอให้ทางท่านเลขาได้ชี้แจงกฎระเบียบก่อน 
เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและก็ทางคณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมก็จะมีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 
89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่ทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ 
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายประจําปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึง 
            ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 
ประธานสภาฯ  ทางท่านเลขาก็ได้ชี้แจงกฎระเบียบไปแล้วต่อไป เชิญท่านนายกครับ 
นายกอบต. เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ ผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่านครับ ด้วยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ ได้ประสบปัญหาเรื่อง
งบประมาณ  ในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทําให้ท้องถิ่นขาดโอกาสในการพัฒนาในกิจการที่ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรง  
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และในปีงบประมาณ  ประจําปี พ.ศ.256๒ ได้ดําเนินการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยได้นําปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มาจัดทําเป็น
โครงการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยยึดแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทาง แต่
ก็ยังไม่สามารถสนองตอบต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ เนื่องจากมีข้อจํากัด
ทางด้านงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึง
จําเป็นต้องหางบประมาณจากแหล่งอ่ืน มาบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เพ่ิมเติม ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจะนําเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลที่มีอยู่มาดําเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน และ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งสิ้น จํานวน   ๒๒   โครงการ ใช้
งบประมาณท้ังสิ้น ๖,๖18,๐๐๐.๐๐  บาท  (-หกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ ผมขออนุมัติให้ท่านรอง 1 อ่าน 

ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายบวรศักดิ์  มานุจํา 1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
รองนายกอบต.คนที่ 1 2. เพ่ือทําให้ท้องถิ่นมีโอกาสในการพัฒนาในกิจการที่ประชาชน ได้ประโยชน์โดยตรง

อย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือดําเนินกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง 
ต่อเนื่อง 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ ได้พิจารณา
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนิน โครงการจํานวน  ๒๒  โครงการ  รายละเอียด
โครงการมีดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากป่าท าเล-คลองส าโรง เขตบ้านอาโพน 

หมู่ที่ ๑ บ้านแสลงพัน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม.  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  หน้า ๕๓  ข้อ ๑๓  งบประมาณ  ๒๙๐,๐๐๐.-บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสลงพันสายใต้ คุ้มหลังศาลาดีเหลือ 

หมู่ที่ ๑ บ้านแสลงพัน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อ คสล.๐.๖๐X๑.๐๐ 

เมตร  จ านวน ๖ ท่อน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๕๔  

ข้อ ๑๘     งบประมาณ  ๔๗๙,๐๐๐.-บาท 
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสุชีพ  ถึง เขตบ้านแสตง  หมู่ที่ 

๒ บ้านบุณเยิง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) หน้า ๕๕  ข้อ ๒๔  งบประมาณ  ๓๓๙,๐๐๐.-บาท 
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๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเดช  ถึง บ้านนายวอน หมู่ที่ ๒ 
บ้านบุณเยิง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๐๐ตร.ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) หน้า ๕๖ ข้อ ๓๒  งบประมาณ  ๒๓๕,๐๐๐.-บาท 

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้านนายเกือย  ถึง โรงกุลี  หมู่
ที ่๓ บ้านสะแกชํา  ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๖๑ ข้อ ๕๔ งบประมาณ  ๖๐๕,๐๐๐.-บาท 

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางล้วน  ถึง โคกตามุม  หมู่ที่ ๓  
บ้านสะแกชํา  ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) หน้า ๖๐ ข้อ ๔๘ งบประมาณ  ๑๗๗,๐๐๐.-บาท 

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกศาลาคุ้มสมอ - เขตบ้านแสตง   
หมู่ที่ ๔ บ้านโสน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๖๓  ข้อ ๖๖     งบประมาณ  ๓๓๙,๐๐๐.-บาท 

๘. โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากถนน คสล. บ้านโสน-สะแกชําถึงบ้าน
นางระเบียบ    นนยะโส   หมู่ที่ ๔ บ้านโสน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร  ยาว ๑๗๐.๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตร.ม. วางท่อ 

คสล.๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร  จํานวน ๖ ท่อน    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๖๔  ข้อ ๗๑     งบประมาณ  ๓๕๑,๐๐๐.-บาท 

๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากวัดป่าสมใจธรรมาราม-บ้านนายสวัสดิ์ 
หมู่ที่ ๔ บ้านโสน  ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๖๕ ข้อ ๗๕ งบประมาณ  ๑๙๓,๐๐๐.-บาท 

๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกคุ้มหนองจิก ถึง เขตบ้านภู
ดิน ตําบลแร่  หมู่ที่ ๕ บ้านแสตง  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมพ้ืีนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  ๕๖๐.๐๐ ตร.ม. ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๖๗  ขอ้ ๘๕     
งบประมาณ  ๓๔๓,๐๐๐.-บาท 

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายชัย  –  เขตบ้านแสลงพัน  
หมู่ที่ ๕ บ้านแสตง  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๖๘  ข้อ ๘๘ งบประมาณ  ๓๓๙,๐๐๐.-บาท 
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๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าโรงเรียนบ้านอาโพน ถึงแยกคุ้ม
ทางหลวง หมู่ที่ ๖ บ้านอาโพน  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๕๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๗๑ ขอ้ ๑๐๖ งบประมาณ  
๓๖๓,๐๐๐.-บาท 

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านนายสุเพียน ถึง ป่าทําเลหนอง
โสน  หมู่ที่  ๖  บ้านอาโพน  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๗๒ ข้อ ๑๑๐ งบประมาณ  ๓๖๓,๐๐๐.-
บาท 

๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากถนนสายบ้านแสตง-ละเบิก ถึง บ้าน
นางละมัย หมู่ที่  ๗  บ้านละเบิก  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ ตร.ม.  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๗๖ ข้อ ๑๒๙ งบประมาณ  
๓๑๒,๐๐๐.-บาท 

๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านนางกุลวลีย์ ถึง เขตบ้านอังกัญ 
หมู่ที่  ๗  บ้านละเบิก  ขนาดกว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. ม  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๗๗ ข้อ ๑๓๓ งบประมาณ  ๓๙๓,๐๐๐.-บาท 

๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  รอบสระน้ําหนองตะครอง  หมู่ที่  ๘  
บ้านหนองตะครอง  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๗๘ ข้อ ๑๔๑ งบประมาณ  ๓๓๙,๐๐๐.-บาท 

๑๗. โครงการขุดลอกวางท่อ จากสามแยกบ้านนายโกจนาท  - นายสุภาพ  

หมู่ที่  ๘  บ้านหนองตะครอง วางท่อ คสล. ๐.๖๐X๑.๐๐ เมตร  จํานวน ๑๕๐ 
ท่อน    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๘๑ ข้อ ๑๕๕  
งบประมาณ  ๒๘๔,๐๐๐.-บาท 

๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางถนอม ถึง บ้านนางวิไลวรรณ 
หมู่ที่  ๘  บ้านหนองตะครอง  ขนาดกว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว 7๐.๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 21๐.๐๐ ตร.ม.  ตามแผนพฒันา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๘๐ ข้อ ๑๔๘ งบประมาณ  ๑24,๐๐๐.-
บาท 
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๑๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยยายยิ้ม  หมู่ที่  ๙  บ้านแสนสุข  
ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  หน้า ๘๓ ข้อ ๑๖๑    งบประมาณ  ๒๔๒,๐๐๐.-บาท 

๒๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านนางเจริญ ถึงบ้านนายสุรพงษ์  
หมู่ที่  ๙  บ้านแสนสุข  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร   ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อ คสล.๐.๔๐X๑.๐๐ 
เมตร  จํานวน ๕ ท่อน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า 
๘๗  ข้อ ๑๘๑    งบประมาณ  ๑๓๖,๐๐๐.-บาท 

๒๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยบ้านนางบุหงา  หมู่ที่  ๙  บ้านแสน
สุข  ขนาดกว้าง  ๓.๕๐ เมตร  ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๕๐ ตร.ม.  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  หน้า ๘๗ ข้อ ๑๘๒    งบประมาณ  ๑๙๔,๐๐๐.-บาท 

๒๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้าน อ.มานพ ถึง บ้าน อ.อรดี  หมู่ที่  
๙  บ้านแสนสุข  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม.  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๘๖ ข้อ ๑๗๖    งบประมาณ  ๑๗๘,๐๐๐.-บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖18,๐๐๐.๐๐  บาท  
(-หกล้านหกแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) 
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ มีรายละเอียดยอดเงินสะสม ณ ปัจจุบัน
ดังนี้คือ 
รายละเอียดเงินสะสม  ณ  วันที่ ๓๑  มกราคม  25๖๒ 
ยอดยกมา   ๑๓,๔๕๔,๓๓๙.๘๓ 
หัก    

        เงินเดือนพนักงาน   ๘๑๐,๐๐๐ X ๓ ๒,๔๓๐,๐๐๐.00    ๒,๔๓๐,๐๐๐.00 
คงเหลือ   ๑๑,๐๒๔,๓๓๙.๘๓ 
หัก  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น ร้อยละ  10 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐         
คงเหลือเงินสะสมที่จ่ายได้    ๗,๔๗๔,๓๓๙.๘๓ 
หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ผู้พิการ      ๗๖,๐๐๐.๐๐ 

       เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี ๒๕๕๙ (ตกเบิก) ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ 
ยอดเงินสะสมที่ใช้ได้จริง  ๗,๑๗๔,๓๓๙.๘๓ 

จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  จํานวน  ๒๒  โครงการ  รวมงบประมาณ 
๖,๖18,๐๐๐.๐๐  บาท  (-หกล้านหกแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) 
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รายละเอียดของโครงการได้ส่งให้สมาชิกได้ทราบนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ทางคณะบริหารก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอใช้จ่ายเงินสะสม สมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามตรงไหนก็เชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติอนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมที่ละโครงการนะครับ ทั้งหมดมี 22  โครงการตามระเบียบข้อที่ 3.1 เรื่อง
พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2562 จะขอมติทีละโครงการนะครับ 

ประธานสภาฯ ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากป่าทําเล-คลองสําโรง เขตบ้านอาโพน หมู่ที่ ๑ บ้านแสลง
พัน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐  ตร.ม.  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  หน้า ๕๓  ข้อ 
๑๓  งบประมาณ  ๒๙๐,๐๐๐.-บาท   สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสลงพันสายใต้ คุ้มหลังศาลาดีเหลือ หมู่ที่ ๑ บ้านแสลง

พัน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่

น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อ คสล.๐.๖๐X๑.๐๐ เมตร  จํานวน ๖ ท่อน ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๕๔  ขอ้ ๑๘    งบประมาณ  
๔๗๙,๐๐๐.-บาท  สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสุชีพ  ถึง เขตบ้านแสตง  หมู่ที่ ๒ บ้านบุณเยิง 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๕๕  ข้อ ๒๔  
งบประมาณ  ๓๓๙,๐๐๐.-บาท  สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเดช  ถึง บ้านนายวอน หมู่ที่ ๒ บ้านบุณเยิง 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๓๘๘.๐๐ตร.ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๕๖ ข้อ ๓๒  
งบประมาณ  ๒๓๕,๐๐๐.-บาท  สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือครับ 
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มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้านนายเกือย  ถึง โรงกุลี  หมู่ที่ ๓ 

บ้านสะแกชํา  ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
หน้า ๖๑ ข้อ ๕๔ งบประมาณ  ๖๐๕,๐๐๐.-บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางล้วน  ถึง โคกตามุม  หมู่ที่ ๓ บ้านสะแกช า  ขนาดกว้าง 

๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๖๐ ข้อ ๔๘ งบประมาณ  ๑๗๗,๐๐๐.-บาท 

สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือครับ 
มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกศาลาคุ้มสมอ - เขตบ้านแสตง   หมู่ที่ ๔ บ้าน

โสน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๖๓  
ข้อ ๖๖     งบประมาณ  ๓๓๙,๐๐๐.-บาท  สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. บ้านโสน-สะแกชําถึงบ้านนางระเบียบ    

นนยะโส   หมู่ที่ ๔ บ้านโสน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร  ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตร.ม. วางท่อ คสล.๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร  
จํานวน ๖ ท่อน    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๖๔  ข้อ ๗๑   
งบประมาณ  ๓๕๑,๐๐๐.-บาท  สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือครับ 
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มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากวัดป่าสมใจธรรมาราม-บ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ บ้านโสน  

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๖๕ ข้อ ๗๕ 
งบประมาณ  ๑๙๓,๐๐๐.-บาท  สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกคุ้มหนองจิก ถึง เขตบ้านภูดิน ตําบลแร่  หมู่ที่ 

๕ บ้านแสตง  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมพ้ืีนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  ๕๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
หน้า ๖๗  ข้อ ๘๕     งบประมาณ  ๓๔๓,๐๐๐.-บาท  สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้
ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายชัย  –  เขตบ้านแสลงพัน  หมู่ที่ ๕ บ้านแสตง  

ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๖๘  
ข้อ ๘๘ งบประมาณ  ๓๓๙,๐๐๐.-บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าโรงเรียนบ้านอาโพน ถึงแยกคุ้มทางหลวง หมู่ที่ ๖ 

บ้านอาโพน  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๕๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมพ้ืีนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
หน้า ๗๑ ข้อ ๑๐๖ งบประมาณ  ๓๖๓,๐๐๐.-บาท     สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือ
ครับ 
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มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านนายสุเพียน ถึง ป่าทําเลหนองโสน  หมู่ที่  ๖  

บ้านอาโพน  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
หน้า ๗๒ ข้อ ๑๑๐ งบประมาณ  ๓๖๓,๐๐๐.-บาท  สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากถนนสายบ้านแสตง-ละเบิก ถึง บ้านนางละมัย  

หมู่ที่  ๗  บ้านละเบิก  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ ตร.ม.  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔)  หน้า ๗๖ ข้อ ๑๒๙ งบประมาณ  ๓๑๒,๐๐๐.-บาท  บาท  สมาชิกท่านใดอนุมัติ
ขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านนางกุลวลีย์ ถึง เขตบ้านอังกัญ หมู่ที่  ๗   

บ้านละเบิก  ขนาดกว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. ม  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
หน้า ๗๗ ข้อ ๑๓๓ งบประมาณ  ๓๙๓,๐๐๐.-บาท  สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัต ิ 17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  รอบสระน้ําหนองตะครอง  หมู่ที่  ๘  บ้านหนองตะครอง  

ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๗๘ ข้อ 
๑๔๑ งบประมาณ  ๓๓๙,๐๐๐.-บาท  สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือครับ 
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มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๑๗. โครงการขุดลอกวางท่อ จากสามแยกบ้านนายโกจนาท  - นายสุภาพ  หมู่ที่  ๘  บา้น

หนองตะครอง วางท่อ คสล. ๐.๖๐X๑.๐๐ เมตร  จํานวน ๑๕๐ ท่อน    ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๘๑ ข้อ ๑๕๕  งบประมาณ  ๒๘๔,๐๐๐.-บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางถนอม ถึง บ้านนางวิไลวรรณ หมู่ที่  ๘  บ้าน

หนองตะครอง  ขนาดกว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว 7๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 21๐.๐๐ ตร.ม.  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
หน้า ๘๐ ข้อ ๑๔๘ งบประมาณ  ๑24,๐๐๐.-บาท  สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๑๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยยายยิ้ม  หมู่ที่  ๙  บ้านแสนสุข  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ 

เมตร  ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.
ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๘๓ ข้อ ๑๖๑    งบประมาณ  
๒๔๒,๐๐๐.-บาท  สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๒๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านนางเจริญ ถึงบ้านนายสุรพงษ์  หมู่ที่  ๙  บ้าน

แสนสุข  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร   ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อ คสล.๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร  จํานวน ๕ ท่อน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หนา้ ๘๗  ข้อ ๑๘๑    งบประมาณ  
๑๓๖,๐๐๐.-บาท  สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือครับ 



-12- 
มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๒๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยบ้านนางบุหงา  หมู่ที่  ๙  บ้านแสนสุข  ขนาดกว้าง  

๓.๕๐ เมตร  ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๕๐ 
ตร.ม.  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๘๗ ข้อ ๑๘๒    
งบประมาณ  ๑๙๔,๐๐๐.-บาท  สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 
ประธานสภาฯ ๒๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้าน อ.มานพ ถึง บ้าน อ.อรดี  หมู่ที่  ๙  บ้านแสนสุข  

ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม.  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  หน้า ๘๖ ขอ้ 
๑๗๖    งบประมาณ  ๑๗๘,๐๐๐.-บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  17 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ 17 เสียงนะครับ 

       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖18,๐๐๐.๐๐   บาท  (-หกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 
ประธานสภาฯ ตอนนี้ตามระเบียบวาระที่ 3 ข้อที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมก็อนุมัติทั้ง 22  

โครงการแล้วนะครับ 
 3.2 เรื่องกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปี 2562 และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัย

ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ประธานสภาฯ ต่อไป ระเบียบวาระที่ 3 ข้อที่ 3.2 เรื่องกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปี 2562 และ

กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปก็ขอให้ท่านสมาชิกได้
เสนอครับ ว่าเราจะกําหนดว่ากี่สมัยแต่ละปี ปีที่แล้วเรากําหนดไว้สี่สมัย ว่าปีนี้เราจะกําหนดกี่
สมัยก็ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา เชิญครับ เชิญท่านประวัติ กงทอง เชิญครับ 

นายประวัติ  กงทอง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายประวัติ กงทอง สมาชิกหมู่ท่ี 1 เรื่อง
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปี 2562  ผมขอเสนอ  4 สมัย  สมัยที ่2 ระหว่างวนัท่ี 
16 ถึงวันที่  30  เมษายน  2562 สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม ถึงวันที่ 23  
สิงหาคม พ.ศ.2562  สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่  17 ถึงวันที่  31 ธันวาคม  พ.ศ.2562 สมัย
แรกของปีถัดไป พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2563 
ขอบคุณครับ ท่านประธานสภา 
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ประธานสภาฯ ท่านประวัติก็ได้เสนอแล้วนะครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบครับ สมาชิกท่านใดจะ

เสนอเป็นอย่างอ่ืน เชิญครับ ถ้าไม่มีสรุปว่าการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 คือวันที่ 16 ถึง
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 วันที่ 9 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สมัยที่ 4 
ระหว่างวันที่  17 ถึงวันที่ 31  ธันวาคม พ.ศ.2562  และสมัยแรกของปีถัดไประหว่างวันที่ 
1 ถึงวันที่ 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 สมาชิกทราบตามนี้ 

มติที่ประชุม มีมติกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจําปี พ.ศ.2562 จาํนวน 4 สมัย สมัยที่ 2 ระหวา่ง
วันที่ 16 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 
พ.ศ.2562สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่  17 ถึงวันที่ 31  ธันวาคม พ.ศ.2562  และวันเริ่ม
ประชุมสมัยแรกของปีถัดไประหว่างวนที่ 1 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นวาระเบียนวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีอะไรจะมาเสนอแนะหรือมาชี้แจง 

เชิญครับ เชิญท่านพล งามเด่น เชิญครับ 
นายพล งามเด่น เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายพล งามเด่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลแสลงพันธ์ หมู่ที่ 5 ในวาระอ่ืนๆ กระผมก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้สมาชิก ทราบหนึ่งเรื่องก็คือ
เรื่องมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ หมู่ที่ 5 บ้านแสตง ตอนนี้บ้านก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
กําหนดรับในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. ขอเชิญฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ทุกท่าน
ได้มอบบ้านให้กับ นางเปือน  สุจินมานิลด้วย และก็เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 5 อยู่บ้านแสตง
ด้วย คือท้ังปั่นเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบบ้าน สองอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นขอให้ทาง
สมาชิกได้นําจักรยานมาปั่นร่วมกับนายอําเภอด้วยครับ ก็จะมีเรื่องชี้แจงให้ท่านทราบเพียง
เท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ เชิญท่านนายก เชิญครับ 
นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสริมที่ท่านพลได้

ชี้แจงเมื่อกี้นะครับ สืบเนื่องมาจากโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเป็นโครงการที่อบต.แสลงพันธ์
ร่วมกับอสม.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทํามาสองปีแล้วนะครับ แต่ครั้งนี้อยากจะเชิญ
ชวนสมาชิกเข้าร่วม เนื่องในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ มีท่านนายอําเภอรว่มปั่นด้วย และจะมีการ
มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ซึ่งบ้านหลังนี้ประมาณการไว้ที่เจ็ดหมื่นบาท แต่ก็ไม่ได้ใช้จ่ายงบจากทาง
ราชการเลยเป็นงบศรัทธาจากพ่ีน้องในเขตตําบลแสลงพันธ์ของเราซึ่งจะมีจากทางสมาชิกจาก
ผู้บริหารพนักงานและอสม.และพ่ีน้องบ้านแสตงร่วมกับบริจาคและสร้างสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
และวันนี้ก็กราบเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติด้วย เพราะว่านายอําเภอท่านมาและให้ท่าน
นายอําเภอท่านเป็นผู้มอบ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ทุกท่านเตรียมจักรยานคนละหนึ่งคันและเสื้อ
เป็นสีเหลืองขอเป็นโทนสีเหลือง เพ่ือเป็นเกียรติซึ่งผมได้ร่วมประชุมกับฝ่ายปกครองแล้วก็เชิญ
ทางฝ่ายผู้ใหญ่ กํานันเข้าร่วมในวันนั้นด้วยขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ เชิญท่าน ประวัติ กงทอง เชิญครับ 
นายประวัติ  กงทอง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพอยู่ในวาระที่ 4 วาระอ่ืน ๆ วันนี้ก็ได้ความเห็นชอบ 

เงินสะสมไปเรียบร้อยแล้ว ผมขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารด้วยก็ฝากในการจ่ายขาดเงิน
สะสมก็ขอให้เร่ง เนื่องจากปีนี้ฝนฟ้าก็อาจจะมาเร็วก็ไม่รู้ นําเรียนท่านประณีย์  เสาะสิทธิ์ 
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทีมงานผู้บริหาร กระผมมีเรื่องที่จะขอบคุณทางคณะ
ผู้บริหารที่ดูแลเรื่องขยะริมคลอง ตอนนี้ขยะย้ายไปอยู่เส้นหลัก ตอนนี้มาอีกแล้วครับมา
เส้นตรงมาเลย อยู่ซ้ายมือก็ย้ายมาเรื่อย ๆ ต้องตามเรื่อยๆ นะครับ ตรงนี้ต้องขอบคุณอีกทีน่ะ
ครบัเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น้ําอันดับหนึ่ง เนื่องจากช่วงนี้ทุกตําบลทุกเทศบาล ในเรื่องการ
แนะนําการคัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่าลืมครับ การคัดแยกขยะก่อนทิ้งตําบลเรายังไม่ดําเนินการ
ก็ฝากไว้ก็ไม่เป็นไร เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเตือนกันเป็นเรื่องสําคัญ ผมมีเรื่องหนึ่งที่จะฝากกับ 
ผู้บริหารเอาไว้ แต่ก็แสดงความยินดีกับผู้ช่วยหมู่ 6 ที่เข้าร่วมฟังการประชุมสภา ถึงไม่มีสิทธิ
ไดพู้ดฟังอย่างเดียวก็ยินดีต้อนรับท่านด้วยนะครับ เรื่องที่สําคัญหลัก ๆ ว่าเกี่ยวกับท่าน
ผู้บริหารที่ผมเคยทิ้งทวนเอาไว้ไม่รู้ตามไปถึงไหนครับ ศาลาปฏิบัติธรรมแสลงพันธ์อันนี้ฝากไว้
ด้วยช่วยตามให้หน่อยถึงแม้ยังไงพวกผมเองในพ้ืนที่เป็นกากะบาดอยู่ยังไม่ได้ปลดแอกก็ฝาก
ท่านด้วยว่าเป็นหัวเรือช่วยติดตามให้ผมด้วยพวกผมเองก็แทบจะไม่ได้เข้าวัดเข้าวา ตั้งแต่ลอย
กระทงมาแล้ว ฝากด้วยนะครับการลอยกระทงปีนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี อย่าง 
ยิ่งใหญ่ เพราะว่าเทศบาลชมมาว่าแสลงพันธ์จัดใหญ่กว่าเทศบาลและคนมาชมเยอะ เป็นงาน
ที่เราต้องชื่นชมสมาชิกทุกหมู่บ้านเอง อันนี้จริง ๆ เป็นหน้าที่ของอบต.ทุกหมู่เลยเป็นเรื่องที่
พูดแล้วขนลุกนะครับ เขาชมผมว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากขาดอย่างเดียวครับติชมท่านนายกไว้
เขามาชมแล้วไม่มีทีน่ั่ง เนื่องจากเราลืมไปไม่มีเก้าอ้ีไว้ให้นั่งเนื่องจากเราเตรียมงานรําวงเลย
ไม่ได้เอาเก้าอ้ีไว้ให้นั่งผมฝากเอาไว้เป็นเรื่องที่ดีครับ เขาติชมมาจะดีมากครับถ้าเรามีเก้าอ้ีนั่ง
ชมมีความสุขเชื่อเถอะตีสองไม่กลับแน่นอน อันนี้ก็เป็นเรื่องประเพณีที่ฝ่ายบริหารจัดงานมา
หนักที่หมู่ 1 ไม่เป็นไรครับเป็นหน้าตาของตําบล เรื่องหลัก ๆ เรื่องสําคัญไฟที่ผมเคยพูดมา
ฝากไว้ด้วยและก็ซ่อมแซมลาดยางท่านก็ติดตามให้ด้วย ลาดยางหลังศาลาพักศพถ้าเจอฝนมา
หลุมใหญ่มาก บ่อลึกใหญ่มากอันนี้ทางหมู่ 2 ก็พ้นไปแล้วนะครับ ลาดยางใหม่พ้นไปแล้วเป็น
บ่อเป็นลูกระนาดจนหมดแล้วอีกหลายเรื่องเอาผมก็ลืมไปแล้วเมื่อกี้จําไว้เยอะอยู่ก็ไม่เป็นไร
ครับ โอกาสนี้ก็ฝากบริหารไว้อันนี้ก็เป็นตัวฟืนไฟ ท่านนายกช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย เรื่องนี้
ด้วยครับไฟช่วงนี้อันตรายเนื่องจากช่วงนี้ร้อนร้อนมาแล้วก็ชาวนาชาวบ้านเอง เพ่ือความ
สะดวกจุดไฟก่อนไถกลบไถนา อันนี้อันตรายนะครับ ฝากด้วยเนื่องจากเราเคยมีมาแล้ว งาน
ศพแสลงพันต้องลุกไปดับไฟอันนี้ฝากจริง ๆ นะครับ ตรงนาของอาจารย์สฤษดิ์เองนะครับจะ
เผาศพต้องวิ่งกันทั้งหมดเลยนะครับ ตอนทําพิธีอยู่อันนี้ก็ฝากนะครับ เพ่ือการไม่ประมาท 
ประมาทเลินเล่อจริง ๆ นะครับ แต่ก็ไม่มีการเสียหายอะไรฝากไว้ด้วยเป็นเรื่องหลักสําคัญที่สุด
นะครับ กระผมเองก็มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมร่วมงานหมู่ 5 บ้านหลังใหม่ของผู้ยากไร้ ถามว่าผู้
ยากไร้ไหมเขาฝากถามว่าทุกหมู่เหมือนหมู่ 5 ก็แสดงความยินดี หมู่ 3 เองถ้าเหลือสีอะไรก็
บอกด้วยนะครับ ตอนนี้ผมก็มีอยู่ไม่มีปัญหาครับ ช่วยเหลือได้ เพราะว่าไม่มากเราก็ช่วยได้ 
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เป็นสิ่งที่ผู้นําของเราได้มีโอกาสได้ทําหน้าที่งบประมาณอบต.เราไม่มีโอกาสได้ช่วยเหลือจริง ๆ 
แล้วน่าจะมีงบประมาณปีก่อนมีงบประมาณที่จะสร้างให้คนยากไร้บังเอิญสร้างได้ 3 หมู่ เลย
ตัดงบออกไปนะครับ อยากให้มีอีก ถ้ามีก็ดีนะครับ เพ่ือเราจะได้ไม่ต้องไปเบียดบังกับผู้ที่ช่วย
เป็นเรื่องที่ดีนะครับ เพราะว่ามองเห็นแล้วว่าพวกเราเป็นหน้าที่ตรงนี้ชื่นชมกับบริหารตลอด
ว่าเป็นอบต.สมัยนี้ท่านนายกประณีย์ เสาะสิทธิ์ พ่ีน้องเราก็ได้ดีมาอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ากําไร
เราไป อีกเรื่องสุดท้ายก็ฝากท่านนายกเอาไว้เป็นเรื่องหอประชุมของเรา ตอนนี้ขาดอะไร ขาด
เครื่องเสียง ขาดโต๊ะ นี่เป็นระบบสภาข้อบัญญัติปีต่อไป อย่าลืมนะครับโต๊ะนี่เป็นหลักเลยนะ
ครับ เป็นหลักต้องมาดี เป็นหลักต้องมาดูเพราะว่าอะไร ฝ่ายปกครองเขามาใช้กับเรา เราก็
ขยับไปเรื่อยๆ แต่เราอยากให้เป็นเครื่องเสียงอัตโนมัติของมันเลยกดทุกจุดคุยได้เลย ไม่ต้องไป 
ส่งไมล์แล้วตอนนี้อันนี้ฝากไว้ด้วยครับ สมัยเราจะหมดแล้วไหนทําหน้าที่หอประชุม เราก็ทํา
แล้วเราก็จัดให้เป็นระบบไป ยังมีปูพรมด้วยซ้ําไป ฝากผู้บริหารไว้เพื่อเป็นข้อบัญญัติปี 2563 
ครับ กระผมนายประวัติ กงทอง ก็มีแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ เชิญท่านสมศรี เนตรแก้ว 
นางสมศรี เนตรแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางสมศรี เนตรแก้ว 

สมาชิก หมู่ 6 ขอเรียนท่านนายกนะค่ะว่า สิ่งที่เคยขอเรื่องซ่อมแซมถนนเลียบคลอง ซึ่ง
ตอนนี้รถบรรทุกไปวิ่งแล้วก็เอียงกระแท่แร่ เลยค่ะ ชํารุดมากเลยค่ะ อยากให้ท่านช่วยติดตาม 
ชํารุดเยอะจริง ๆ มันเอียงไปเลยค่ะ ซึ่งท่านใดผ่านก็อาจจะเห็นได้ก็ฝากท่านนายกได้ช่วย
ติดตามตรงนี้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ  เชิญท่านดํารงค์  เชิญครับ 
นายดํารงค์  ใจตรงสัตย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมเองนาย

ดํารงค์  ใจตรงสัตย์ สมาชิกหมู่ 4 บ้านโสน ผมเป็นห่วงเรื่องหนึ่ง เรื่องรถบรรทุกดินถนนสาย
หลักจากหน้าโรงเรียนไปถึงบ้านบุณเยิง ทุกวันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้ว ผมขอฝากท่านคณะ
บริหาร ท่านนายกประณีย์ เสาะสิทธิ์ ช่วยตรงนี้ถนนสายหลักรถบรรทุกดินทุกวัน ผมขอฝาก 
ท่านนายกดูด้วยขอขอบคุณครับท่านนายก 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ เชิญครับ 
นายประวัติ กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมลืมอีกเรื่องนึง เรื่องรากไม้ ขุดโผล่ ถนน

คอนกรีตหน้าบ้านเพชร ราศีนวล ครับตอนนี้ต้นมันใหญ่มันโผล่ขึ้น กลางถนน คอนกรีตเลย 
อันนี้ฝากผู้บริหารช่วยดูหน่อย ฝากการแก้ปัญหายังไงให้ถูกต้องนะครับ อันนี้อยู่ ๆ มันโผล่มา
เลยครับจริง ๆ แล้วก็อันตราย ไม่รู้จะทํายังไงส่วนนี้ผมฝากให้ท่านนายกช่วยดูว่า ช่วย
แก้ปัญหา มันอันตรายรถมอไซด์ จักรยาน มันโผล่ขึ้นมาเลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมก็ทําอะไร
ไม่ถูก เพราะว่าต้องแจ้งให้ทราบว่าตรงถนนคอนกรีต ตรงนี้ ฝากดูด้วยนะครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ เชิญท่านถนอม เชิญครับ 
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นายถนอม ก้องทอง ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายถนอม ก้อนทอง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ประเด็นวาระอ่ืน ๆ ก็มี
เรื่องนําเรียนท่านนายกผ่านท่านประธานสภา เสร็จสรรพเรียบร้อยไปแล้วนะครับ สําหรับการ
จ่ายขาดเงินสะสม ในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ ซึ่งในวาระนี้ วันนี้เรา
ได้เห็นชอบทั้งหมด 22 โครงการงบประมาณหกล้านเศษ ๆ ซึ่งมอบให้กับท่านผู้บริหารได้
ดําเนินการบริหารจัดการโดยส่วนตัวแล้ว กระผมก็มีความเข้าใจถึงกรอบโครงการถึงแม้ว่าเรา
จะเห็นชอบในวันนี้แล้ว กรอบระยะเวลาในการดําเนินการที่จะดําเนินการซ่อมสร้าง มัน
จะต้องมีกรอบระยะเวลา แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น รู้สึกมีความเป็นห่วงพ่ีน้องชาวบ้านที่จะมีความ
ต้องการมีการรอคอยที่จะให้โครงการ ซึ่งสมาชิกเราเห็นชอบไปแล้วนั้น ได้ดําเนินการด้วย
ความรวดเร็วในสิ่งนี้กระผมก็ต้องมานําเรียนท่านนายก ได้ช่วยเร่งในการบริหารจัดการ 
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน ในส่วนของการดําเนิน
โครงการอีกประเด็นหนึ่งที่ผมจะนําเรียนท่านนายกคือในส่วนของที่ได้ให้เห็นชอบมาแล้วแต่ยัง
เป็นส่วนที่โครงการที่ 22 นะครับ ในส่วนของหมู่ 9 เพราะเส้นตรงนี้ท่านนายกก็คงจะทราบดี
ระยะทางประมาณร้อยเมตรเศษ ๆ แต่ที่เราเห็นชอบในวันนี้ก็อยู่ระหว่างเจ็ดสิบเมตร ตรงนั้น 
ก็นําเรียนท่านนายกด้วยความปรารถนาดี ท่านจะต้องรอตอบคําถาม พ่ีน้องตรงนั้น ด้วยความ
จริงใจจากกระผมโดยส่วนตัว สุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากก็ขอฝากให้ท่านนายกไปช่วยดําเนินการ
ให้เสร็จสรรพ เพราะเงินเราก็มีอยู่แล้ว โครงการสภาเห็นชอบไปแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คณะ
บริหาร ได้ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป ขอบคุณท่านประธาน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีก็อย่าลืมวันที่ 26 ตามที่ท่านสมาชิกหมู่ 5 ได้เชิญ
การมอบบ้านและอย่าลืม สมาชิกทุกท่านได้ไปร่วมในวันนั้น วันที่ 26 และก็เตรียมจักรยานไป
ร่วมกิจกรรมในการปั่น เยี่ยมผู้ป่วยในวันนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านไปร่วมกันทุกคนในวันนั้น 
เวลา 13.00 น. บ่ายโมงนะครับ เรามารวมกันที่ อบต.ที่นี่บ่ายโมงมีไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอ
ปิดประชุมขออภัยนะครับนะครับท่านนายกยังชี้แจงอยู่ เชิญท่านนายกครับ 

นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอชี้แจงตามที่ท่าน
สมาชิกได้ท้วงติงมา เรื่องแรกนะครับ เรื่องขยะริมคลอง เป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับ 
เพราะว่าผมมอบป้องกันดูแลไปจัดการที่ทางสมาชิกได้นําเรียนมาเมื่อสมัยประชุมที่แล้ว
เรียบร้อยแล้วตอนนี้ย้ายไปที่อ่ืนอีกก็จะให้ทางป้องกันออกไปดูอีก ซึ่งตอนนี้ เดี๋ยวผมจะแจ้ง
ให้ทางป้องกันออกไปดูให้ และมีเรื่องเพ่ิมเติมเรื่องขยะพรุ่งนี้ซึ่งทางฝ่ายบริหารพนักงานและ
ทางฝ่ายปกครองได้ร่วมกันจะเริ่มรณรงค์ ซึ่งมีการประชุม ประจําเดือนร่วมกันและก็จะมีการ
รณรงค์ในการคัดแยกขยะและก็ทําความสะอาดถนนหลัก ของแต่ละหมู่บ้านซึ่งเดือนละหนึ่ง
ครั้ง เรากําหนดวันที่ 15 ของทุกเดือนซึ่งเดือนนี้เราลงมติกันแล้วพรุ่งนี้เราจะเริ่มหมู่ 1 
รวมกันที่ศาลากลางหมู่บ้าน เพราะฉะนั้นต้องขอนุญาตเรียนเชิญสมาชิกร่วมด้วยเวลา 8.00 
น. เป็นต้นไปใช้เวลาไม่เกินสองหรือสามชั่วโมง ซึ่งทางกํานันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาด้วย จิต
อาสาท่านร่วมกับเราด้วย เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อย่าลืมเชิญทุกท่านเข้าร่วม 8.00 น. ที่ศาลา
กลางหมู่บ้าน การแต่งกายชุดโทนสีเหลือง เพราะว่าจะมีจิตอาสาเข้ามาด้วยจิตอาสาเขาจะใส่ 
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ชุดสีเหลืองเสื้อสีเหลืองผมคิดว่าทุกท่านน่าจะมีเรื่องที่ 2 เรื่องศาลาพักศพตอนนี้ผมตามแล้ว
หายเดี๋ยวจะติดตามให้อีกครั้งหนึ่ง เรื่องไฟส่องสว่างพอดีรอทางกองช่างจะดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างอุปกรณ์มาก่อนแล้วก็เสร็จผมจะแจ้งไปยังสมาชิกนะครับว่าจะได้หมู่ละกี่หลอดและก็
จะให้ทางท่านสมาชิกได้ทําหนังสือมา การจุดไฟเผาช่วงนี้ก็ท่านฝากผมผมก็ฝากท่านเพราะ
ท่านอยู่ทีห่มู่บ้านก็ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ลูกบ้านนิดนึงว่าการจุดตอซังข้าวอะไรนี่ก็ควบคุมดู
ทิศทางลมให้ดี ถ้ามีการจุดตอซังแล้วควบคุมไม่อยู่ให้เขียนเบอร์โทรไว้เลยนะครับเบอร์โทรผม
ท่านมีอยู่แล้ว ตอนนี้ผมให้เบอร์โทรทางป้องกันไปเลยนะครับ 087-9684486 เป็นปอ้งกัน
เรานะครับจ่าเอกดิเรก เรียงเงิน ท่านไม่ต้องโทรหาผมท่านโทรเข้าดิเรกเลยเพราะว่ามันจะ
รวดเร็ว ท่านโทรหาผม ผมก็ต้องแจ้งไปที่ดิเรกอีกมันจะล่าช้านะครับ เพราะฉะนั้นฝากเบอร์
โทรด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องห้องประชุมสภา ผมก็มีแนวคิดอยู่แล้วนะครับกับทาง
บริหารว่าในช่วงเดือนกุมภามีนานี้เราจะมีการปรับแผน ปรับแผนคงจะต้องเอาเข้าแผนไว้จะ
ทําข้อบัญญัติในปี 63 ซึ่งทุกท่านก็เตรียมถ้ามีการปรับแผน แผนที่ท่านทําสี่ปีไว้แล้วไม่เข้ากับ
บริบทในการบริหารของหมู่บ้านท่าน ท่านก็สามารถท่ีจะปรับแผนได้เดี๋ยวจะมีผมและ 
เจ้าหน้าที่เข้าไปหมู่ละ 1 วัน ซึ่งถ้าท่านคิดว่าแผนนั้น  แผนสี่ปีของท่านนั้น พร้อมแล้วที่จะทํา
ในปี 63 ท่านก็ไม่ต้องปรับนะครับ เราก็เอาอันดับหนึ่งตามที่ท่านส่งมาในแผน เรื่องถนนหมู่ 
6 เรื่องถนนเลียบคลอง ตอนนี้ส่งหนังสือไปก็หายเงียบส่งไปอบจ.ผมส่งไปแล้วเดี๋ยวจะติดตาม
ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ หมู่ 4 รถขนดิน ตอนนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ ตอนนี้ทางฝ่ายปกครองก็ตั้ง
ด่าน วันนั้นก็คุยกันท่านกํานันและก็มีท่านชรบ ทีม่าช่วยตั้งด่านตรงหน้าบ้านประธาน ชรบ 
ท่านอดีตผู้ใหญ่ประดิษธ์นะครับ วันนี้ยังเห็นผู้ใหญ่ดิษฐิ์ แต่งชุดมาก็น่าจะเรื่องนี้นะครับมี
ชาวบ้านร้องเรียนไปที่อําเภอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ดําเนินการได้ตามบทบาทหน้าที่เราไม่
สามารถที่จะห้ามเขาวิ่งได้ในระเบียบตรงนี้รถขนดินจะต้องมีเวลาช่วงเช้าวิ่งเท่าไหร่ช่วงเย็นวิ่ง
เท่าไหร่บรรทุกน้ําหนักไม่เกินเท่าไหร่เราก็ดูแลได้ในช่วงนี้ แค่นี้และก็ให้เขารดน้ําไม่ให้มีฝุ่นมี
อะไร เรื่องตรงนี้ฝ่ายปกครองท่านกํานันท่านเอาจริงอยู่ ท่านตั้งด่านเมื่อไม่กี่วัน วันจันทร์หรือ
อะไรผมจําไม่ผิด เดี๋ยวผมจะให้นิติกรออกไปดูให้ด้วย เรื่องรากไม้ผมแจ้งรอง 1 ไปดูแล้วยังไม่
เห็นรายงานผมเลยช่างก็จะงานยุ่ง ๆ เดี๋ยวยังไงผมจะดูให้อีกครั้งหนึ่งหมู่ 9 เริ่มดําเนินการ
รวดเร็วจะดําเนินการให้ตามระยะเวลาในแผนดําเนินการจะมีการประชุมแผนดําเนินการอีก
ครั้งนึงครับ พอเสร็จจากนี้ก็จะมีการประชุมแผนดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง เรื่องกําหนด
ระยะเวลา เรื่องซ่อมแซมลาดยางตอนนี้ประมาณการแล้วนะครับ มีอยู่สามหมู่จากโสนไป 
บุณเยิงและก็มีหมู่ 1 ข้างเมรุและก็มีหมู่ 9 ท่านถนอมพูดมาหลายสมัยนะครับ ยังไม่
ดําเนินการให้ท่านซักทีนี้ประมาณการเรียบร้อยแล้วครับ กําลังจะหาผู้ประกอบการให้จัดการ
ให้จัดการให้น่ะครับ ขอบคุณครับ 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


